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Proposition 1 - Förslag kring att anta nya stadgar för förbundet som gäller från 1
januari 2022.
Förslag: Att förbundsmötet antar nya stadgar som börjar gälla från 1 januari 2022.
Se enskilt dokument - Stadgar 2022
Motivering: I samband med att sammanslagningen av SAFF, SBSF och SLHF blir juridiskt gällande så
bör förbundet anta nya stadgar. Dessa stadgar ska gälla från 1 januari 2022.

Proposition 2 - Förslag kring att ändra ändamålsparagrafen i stadgarna.
Nuvarande lydelse:
1.1§ Ändamål
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift
att främja och administrera idrotten i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom
verka för att amerikansk fotboll, flaggfotboll och Landhockey blir tillgänglig för alla.
Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i
Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.
Ny lydelse:
1.1§ Ändamål
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift
att främja och administrera idrotterna i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom
verka för att amerikansk fotboll, baseboll, flaggfotboll, Landhockey och softboll blir tillgänglig för alla.
Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i
Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.
Motivering:
Förslaget att lägga till baseboll och softboll i ändamålsparagrafen med omedelbar verkan syftar till
att föreningar som utövar baseboll och/eller softboll innan samgående är klart, vid 1 jan 2022, kunna
söka medlemskap i SAFF.
SBSF kommer under 2021 helt att ansvara för verksamheten inom baseboll och softboll

Proposition 3 - Förslag kring tillfälligt ändrade mandatperioder för Förbundsstyrelsens
ledamöter.
Förslag: Att samtliga val som görs på SAFF Förbundsmöte 2021 som gäller ledamöter till
Förbundsstyrelsen gäller för 1 verksamhetsår.
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Motivering: Då sammanslagningen av förbunden är planerad att ske 1 januari 2022 anser
Förbundsstyrelsen att det vore lämpligt att vid det första gemensamma förbundsmötet i det
sammanslagna förbundet ta fram en helt ny styrelsen. Detta innebär att inga mandatperioder bör
sträcka sig över ordinarie Förbundsmöte 2022.

Proposition 4 – Uppdrag till FS
Förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att undersöka hur förbundet kan starta ett barn och
ungdomsutskott samt se över vad dess uppgifter borde vara. Ett resultat av uppdraget ska
presenteras på årsmötet 2022.

Proposition 5 – Uppdrag till FS
Förbundsstyrelsen föreslår att ge förbundsstyrelsen tillsammans med distrikten i uppdrag att se över
hur förbundet kan förbättra möjligheten för föreningar att jobba med ”Idrotten Vill”. Ett resultat av
uppdraget ska presenteras på årsmötet 2022.

Proposition 6 – Uppdrag till FS
Förbundsstyrelsen ska tillsammans med distrikten fortsätta jobba med förbättringar kring processen
för att uppfylla de kraven kopplade till rösträtt. Ett resultat av uppdraget ska presenteras på
årsmötet 2022.

Proposition 7 - Ändring av paragraf 7.1
Gammal lydelse:

7.1§ Medlemskap i förbundet Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i
förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och åtföljd av föreningens
stadgar, vilka bör upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
2. Föreningen på sitt program har amerikansk fotboll- eller flaggfotbollverksamhet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar,
tävlingsbestämmelser samt övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts. Lämnas föreningens
ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet enligt reglerna i 15 kapitlet i RF:s stadgar.

Ny lydelse:
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7.1§ Medlemskap i förbundet Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i
förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och åtföljd av föreningens
stadgar, vilka bör upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar,
tävlingsbestämmelser samt övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts. Lämnas föreningens
ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet enligt reglerna i 15 kapitlet i RF:s stadgar.

Motivering
Ändras så att paragrafen följer ändamålsparagrafen i stadgarna.

Proposition 8 – Ändring i paragraf 1.11
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av 1.11§ enligt nedan beskrivet förslag genomförs:
Nuvarande lydelse
1.11§ Beslut, omröstning
Med undantag för ärenden som anges i 9§ och 10§ avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.
Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende
av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om
han är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten.
Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra”
Ny lydelse
1.11§ Beslut, omröstning
Med undantag för ärenden som anges i 9§ och 10§ avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.
Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende
av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
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Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om
hen är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten.
Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra”
Motivering: Ordet "han" bör ändras till "hen", då Stadgar bör vara könsneutrala.

Proposition 9 – ändring av paragraf 2.2.
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av 2.2§ enligt nedan beskrivet förslag genomförs:
Nuvarande lydelse
”2.2§ Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i 8
mötets beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom
ombudenförbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöterna i Förbundets kommittéer och
motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representanter, förbundets arbetstagare och med mötets samtycke
annan närvarande.
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara”
Ny lydelse
2.2§ Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i 8
mötets beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom
ombudenförbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöterna i Förbundets kommittéer och
motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representanter, förbundets arbetstagare och med mötets samtycke
annan närvarande.
Motivering
Ta bort sista stycket då detta är en kvarleva från tiden då föreningarna ej hade rösträtt vid
förbundsmötet.
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Proposition 10 – ändring av paragraf 2.5
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av 2.5§ enligt nedan beskrivet förslag genomförs:
Nuvarande lydelse
”2.5§ Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 2.7§.
12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår.
14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på två år av tre till fyra ledamöter på ett år. Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av sex till tio
ledamöter.
18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
19. Fråga om val av ombud till riksidrottsmötet.
20. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen.
21. Val på ett år av ordförande och två till fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.”
Ny lydelse
”2.5§ Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
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1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 2.7§.
12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår.
14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.
16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på två år av tre till fem ledamöter. Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av sex till tio
ledamöter.
18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
19. Fråga om val av ombud till riksidrottsmötet.
20. Val på ett år av ordförande och två eller fyra övriga ledamöter till valberedningen.
21. Val på ett år av ordförande och två till fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.”
Motivering
I samband med årsmötet 2020 antogs proposition med av årsmötet tillagt tillägg. som reglerar
antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. Detta behöver regleras på samtliga platser i Stadgarna där så
är tillbörligt. Förslaget till ny text återspeglar den text som står att läsa under 5.1§ avseende antalet
ledamöter i Förbundsstyrelsen.
I stadgarna 3.1§ uttrycks antalet medlemmar i valberedningen vilket bör speglas i denna paragraf om
ärenden vid förbundsmötet.
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Proposition 11 – ändring av paragraf 3.6
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av 3.6§ enligt nedan beskrivet förslag genomförs:
Nuvarande lydelse
”3.6§ Valnämnden
Valnämnden ska bestå av fem ledamöter. De fem ledamöterna ska representera respektive SDF inom
Förbundet. Anmälan om sådana ledamöter anmäls till Förbundsstyrelsen senast den 1 februari,
varvid Förbundsstyrelsen förelägger Förbundsmötet detta förslag. Valnämnden utser ordförande
inom sig samt utser sekreterare. Ledamot i Förbundsstyrelsen eller annat organ där ledamöterna
väljs av årsmötet är inte valbar till ledamot i valnämnden. Valnämnden sammanträder på kallelse av
ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelse har utgått minst tre dagar före sammanträdet till
ledamöterna och minst tre av dem är närvarande. Valnämnden har till uppgift att förelägga
Förbundsmötet förslag på ordförande samt två till fyra övriga ledamöter i Valberedningen.
Valnämndens förslag ska före den 1 februari tillställas Förbundsstyrelsen. Valnämndens
förhandlingar är förtroliga. Beslut ska protokollföras.”
Ny lydelse
”3.6§ Valnämnden
Valnämnden ska bestå av fem ledamöter. De fem ledamöterna ska representera respektive SDF inom
Förbundet. Anmälan om sådana ledamöter anmäls till Förbundsstyrelsen senast den 1 februari,
varvid Förbundsstyrelsen förelägger Förbundsmötet detta förslag. Valnämnden utser ordförande
inom sig samt utser sekreterare. Ledamot i Förbundsstyrelsen eller annat organ där ledamöterna
väljs av årsmötet är inte valbar till ledamot i valnämnden. Valnämnden sammanträder på kallelse av
ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelse har utgått minst tre dagar före sammanträdet till
ledamöterna och minst tre av dem är närvarande. Valnämnden har till uppgift att förelägga
Förbundsmötet förslag på ordförande samt två eller fyra övriga ledamöter i Valberedningen.
Valnämndens förslag ska före den 1 februari tillställas Förbundsstyrelsen. Valnämndens
förhandlingar är förtroliga. Beslut ska protokollföras.”
Motivering
Ändringen bör göras så att 2.5§, 3.1§ och 3.6§ definieras på samma sätt avseende antalet ledamöter i
valberedningen.
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Proposition 12 – Ändring av paragraf 5.3
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av 5.3§ enligt nedan beskrivet förslag genomförs:
Nuvarande lydelse
”5.3§ Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl. a att
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för utveckling
och utbredning av amerikansk fotboll inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata Förbundets
intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella
samarbetet på denna idrotts område.
2. övervaka efterlevnaden av Förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärda regler.
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Förbundets verksamhet samt
marknadsföra amerikansk fotboll hos myndigheter, massmedia och allmänheten.
4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna.
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden.
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och inkomstutgiftsstatus även som övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas förbundsmötet
och tillse att av förbundsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt.
7. handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka
Förbundets ekonomi.
8. utse arrangörer för Förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsbestämmelser, godkänna internationella tävlingar samt sanktionera svenskt deltagande i
tävlingar eller uppvisningar utanför Norden.
9. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser.
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten samt för val av OAF att gälla för tiden 1 januari 31 december.
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli, (inom
av förbundsmötet fastställda ekonomiska ramar).
12. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra frågan om anslutning av förening som
medlem i Förbundet och om uteslutning av förening inom Förbundet.
13. Till RS insända beslutad ändring av SF:s stadgar och tävlingsregler.
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på
begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden.
16. handha löpande ärenden i övrigt; samt
17. föra protokoll och erforderliga böcker.
18. Verka enligt idrottens värdegrund, Idrotten Vill.”
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Ny lydelse
5.3§ Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl. a att
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för
utveckling och utbredning av de idrotter, stadgat under §1.1 som ändamål, inom Sverige och
företräda denna idrott, tillvarata Förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten
utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område.
2. övervaka efterlevnaden av Förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärda regler.
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Förbundets verksamhet samt
marknadsföra, de i 1.1§ nämnda idrotter, hos myndigheter, massmedia och allmänheten.
4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna.
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden.
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och inkomstutgiftsstatus även som övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas förbundsmötet
och tillse att av förbundsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt.
7. handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka
Förbundets ekonomi.
8. utse arrangörer för Förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsbestämmelser, godkänna internationella tävlingar samt sanktionera svenskt deltagande i
tävlingar eller uppvisningar utanför Norden.
9. besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser.
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten samt för val av OAF att gälla för tiden 1 januari 31 december.
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli, (inom
av förbundsmötet fastställda ekonomiska ramar).
12. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra frågan om anslutning av förening som
medlem i Förbundet och om uteslutning av förening inom Förbundet.
13. Till RS insända beslutad ändring av SF:s stadgar och tävlingsregler.
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på
begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden.
16. handha löpande ärenden i övrigt; samt
17. föra protokoll och erforderliga böcker.
18. Verka enligt idrottens värdegrund, Idrotten Vill.”
Motivering
Förbundsstyrelsens åligganden bör spegla Förbundets ändamål varför sagda ändring bör göras.
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